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Програма
Петък, 15 юни 2018 г.
12:00

Регистрация

14:15 – 14:30

Откриване на симпозиума
доц. Д. Василев

14:30 – 15:50

Сесия I
Модератор: доц. Д. Василев, проф. Сн. Тишева

14:30 – 14:50 Честота и прогноза на острите коронарни синдроми – данни и тенденции

лектор: проф. Сн. Тишева
14:50 – 15:10 Патофизиология: Ерозия на атеросклеротичната плака / фисура на
атеросклеротичната плака – механизми, терапевтична цел
лектор: Доц. И. Груев
15:10 – 15:30 Патофизиология: атеросклеротични vs неатеросклеротични механизми –
лектор: проф. А Постаджиян
15:30 – 15:50 Нови биомаркери в оценката на риска за ОКС: gut-microbiota-dependent
trimethylamine N-oxide (TMAO); miRNAs; теломери
лектор: д-р А. Цакова
15:50 – 16:10

Кафе-пауза

16:10 - 17:10

Сателитен симпозиум Берлин хеми
Тема: Ползи от АСЕ-инхибицията при остър коронарен синдром

модератор: Доц. М. Токмакова
16:10-16:30
16:30-16:50
16:50-17:10
17:10 – 17:30

17:30 – 17:50

17:50 – 18:10

18:10 – 18:30

Избор на АСЕ-инхибитор след ОМИ - медицина на доказателствата
лектор: Доц. М. Токмакова
Избор на АСЕ-инхибитор след ОМИ - от клиничната практика
лектор: Доц. К. Карамфилов
Дискусия
Ремоделиране след остър миокарден инфаркт – геометрични,
възпалителни, хемодинамични модели
лектор: Доц К. Христова
Диагноза: оценка на пациент с гръдна болка в спешното отделение – какво
ни дава КТ
Лектор: доц. М. Недевска
Имат ли място образните изследвания при ОКС (OCT/IVUS) – от
патофизиологията към решение за терапия
лектор: проф. П. Гацов
Синдром на Tako Tsubo – кардиомиопатия или микроциркулаторна форма
на острите коронарни синдроми - TBD

Събота, 16 юни 2018 г.
09:00 – 09:30
09:00–09:20

09:20–09:40
9:40 – 10:00

Сесия II
Двойна антиагрегантна терапия – от ескалация към деескалация – къде е
точния баланс полза/ риск
лектор: Проф А. Постаджиян
Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой
и колко дълго ? - TBD
Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене –
избор на стратегия
лектор: Д-р К. Кичуков

10:00 – 10:20

Кафе-пауза

10:20 – 10:50

Сателитен симпозиум Бьорингер
Тема: Подобряване на грижата за пациентите с ПМ,подложени на
кардиологични процедури. Какво научихме от най-новите изпитвания?
лектор: доц. К. Карамфилов

10:50 – 11:40

Сесия III

10:50-11:10

10:40-11:00

11:00-11:20
11:20-11:40

Ръководство за поведение при остър миокарден инфаркт със ST- елевация
на ESC – променят ли новите препоръки досегашната клинична практика –
лектор: Д-р А. Александров
Ръководство за поведение при остри коронарни синдроми без ST- елевация
на ESC – придържаме ли се към препоръките ?
лектор: Д-р Св. Сардовски
Кардиогенен шок: циркулаторна подръжка – с какво, кога, колко дълго?
лектор: Д-р А. Александров
Терапия при остри коронарни синдроми: понижаване на LDL като
терапевтична цел – колко ниска стойност е достатъчно ниска ? - TBD

11:40 – 12:40

Сателитен симпозиум Астра Зенека
Тема: Двойна антитромбоцитна терапия след ОКС - колко дълго?
лектори: проф. А. Гудев, д-р И. Мануков

12:40 – 14 :00

Обяд

13:30 – 15:10

Сесия IV

Антиагрегантна терапия след ОКС: поведение при несърдечна хирургия –
лектор: проф. И. Даскалов
14:20–14:40 Къде е мястото на сърдечната хирургия при пациентите с ОКС
лектор: Проф. Г. Начев
14:40–14:55 STEMI при многоклонова коронарна болест без кардиогенен шок –
реваскуларизация на таргетния съд
лектор: д-р М. Маринов
14:55-15:10 STEMI при многоклонова коронарна болест без кардиогенен шок – пълна
реваскуларизация
лектор: д-р Ф. Фуладванд
14:00–14:20

15:10 – 15:40

15:10-15:25

15:25-15:35

15:35-15:40

Сателитен симпозиум Сервие
Тема: Кардиопротекцията може ли да бъде лесна?
Модератор: проф. А. Постаджиян
Кардиопротекцията може ли да бъде лесна? От ръководствата до
клиничната практика
лектор: проф. А. Постаджиян
Кардиопротекция при високо рискови пациенти след ИМ – пример от
клиничната практика
лектор: доц. К. Карамфилов
Дискусия

15:40 -16:00

Кафе-пауза

16:00 – 16:30

Сателитен симпозиум Пфазер
Тема: „Роля на статиновата терапия при пациенти с много висок сърдечно
съдов риск“
лектор: Проф. Сн. Тишева

16:30 – 17:40

Сесия V

16:30–16:45

16:45–17:00

17:00–17:20
17:20–17:40

NSTEMI при многоклонова коронарна болест без кардиогенен шок –
реваскуларизация на таргетния съд
лектор: доц. В. Велчев
NSTEMI при многоклонова коронарна болест без кардиогенен шок – пълна
реваскуларизация
лектор: д-р И. Мануков
ОКС и стволова стеноза – ПКИ TBD
ОКС и стволова стеноза – АКБ
лектор: д-р А. Келчев
Коктейл

18:30

Неделя, 17 юни 2018 г.
9:00 – 10:40
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40

Сесия VI
Остри коронарни синдроми: остър миокарден инфаркт със ST- елевация в
болница без катетъризационна лаборатория – избор на стратегия TBD
Антиагрегантна терапия при ОКС със ST- елевация: колко рано/ crushing,
chewing TBD
Диагноза: оценка на пациент с гръдна болка в спешното отделение –
оценка на риска – кой скор – GRACE, TIMI, EDACS- TBD
Клиничен Случай
УМБАЛ „Св. Георги“ – д-р Д. Йовановска
Клиничен Случай
УМБАЛ „Александровска“ – д-р Г. Димитров

10:40 – 11:00

Кафе-пауза

11:00 – 12:30

Сесия VII

11:00–11:20

11:20–11:40

Перкутанни интервенции при ОКС: коронарни аномалии – честота,
предизвикателства ?
лектор: д-р М. Контева
Остри коронарни синдроми при пациенти на терапия с НОАК и
предстояща първична ПКИ – проблеми, решения, препоръки - TBD

11:40–12:00
12:00–12:20

12:20–12:30

12:30 – 12:40

Остри коронарни синдроми при бременни
лектор: Проф. М. Миланова
Остри коронарни синдроми в специфични популации: пациенти с
онкологични заболявания
лектор: д-р Л. Владимирова
Остри коронарни синдроми в специфични популации: възрастни пациенти
– DES/BMS, двойна антиагрегантна терапия
лектор: Д-р М. Михалев
Закриване на научното събитие
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